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terv katasztrófára vezethető vissza: Szegeden 
árvíz, Gyöngyösön tüz pusztította el a várost. 
Most a városrendezési terv előírja a külváro-
sok feltöltését 2—3 méter magasságban. Ez 

azóta folyamatosan történik aszerint, hogy 
van-e a városnak erre megfelelő pénze vagy 
nincs. Az utóbbi években természetesen SZÜK-

ségnmnkálatok a lakjában és keretében történik 
— tehát gyorsabb ütemben — ez a feltöltés, 
ügy, hogy a városrendezési tervnek köszön -
he ! jük azt a siralmas helvzetet, hogy annyi 
nyirkos éb egészségtelen lakás van a város-
ban. 

Az egészségtelen lakások kiür í-
tése szerintem minden városren-
dezésnek legfontosabb feladata, 
mert az esztétikai vagv forgalmi 
szempontok eltörpülnek a mel-

lett, ha emberi egészségről, embe-
reknek életéről van szó. 

f l ' gv van! Ugv van!") Kérem a miniszter urat, 
méltóztassék intézkedni a végrehajtási utasi-
tasban is. hogy mindenütt , ahol városrende-
zési tervről van szó, elsősorban az egészség-
telen lakások összeírása legyen az első fél-
adat és ezeknek a lakásoknak egy kataszterbe 
való összefoglalása és méltóztassék gondos-
kodni ezeknek a lakásoknak minél gyorsabb 
tempóban történő kiürítéséről és ennék mó-
dozatairól is. Azonban ott. ahol a kiürítés 
vagy más körülmények folytán lakáshiány 
mutatkozik, 

n vidéket támogatni kell az épít-
kezéseknél, éppen olyau adóked-
vezménnyel, m in t Budapestet. 

s— X z előadó ur azt mondotta, hogy az ál-
lami rendkívüli adókedvezményt csak ott ad-
j ák meg, ahol házépítésről vagv lebontásról 
van szó. Azt hiszem, sokkal fontosahb egy 
egészségtelen, nyirkos lakás kiürítése és más. 
egészséges lakással való pótlása, m in t egyház 
átépítése vagy lebontása és ú j ra való felépíté-
se. Méltóztassék a vidéki városokban az épít-
kezést olyan módon támogatni, hogv ezekre a 
szükséges építkezésekre kap junk á l lami ren-
des és rendkívüli adómentességet és azonfe-
lül méltóztassék lehetővé tenni, hogy a vidé-
ki városok pótadómentességhez is jussanak. 

— A pótadómcnlesség tekintetében m a a kő-
vetkező a helyzet. A vidéki városoknak mód-
jukban van öt évre adómentességet nyú j tan i , 
azonban csak belügyminiszteri engedéllyel és 
ezt az engedélyt csak ott adják meg, ahol a 
póladókulcs legfeljebb 50 százalékot tesz ki , 

ott, ahol a pótadókulcs magasabb 50 száza-
léknál. ezt a belügyminiszter egyáltalán nem 
engedélyezi. Nem talá lom magyarázatát an-
nak, miért kell u j építkezésnél ezt a kedvez-
ményt a pótadó magasságától függővé tenni 
és nem inkább a lakáshiánvtól , mert ha la-
káshinnv van, teljesen mindegy, mi lyen fok-
ra szököll fel a városi pótadó kulcsa, mert 
a város adóbevételeit nem kell félteni ott, ahol 
lakáshiány van és lakáspótlásról van szó. 

— De a vidéki városok magas póladókul-
csának legfőbb oka éppen az á l lami beavat-
kozásokban található, részben a jöveoelem-
elvonásokban és részben a teher-áthárítások-
ban. Minthogy Szeged város felsőházi tagja 
vagyok, természetesen a szegedi viszonyokkal 
foglalkozom, de az á l l ami iövedelemelvonábok 
és teherátliáritások nemcsak Szegedre vonat-
koznak. hanem az összes vidéki városokra. 
Például Szegeden a póladókulcs ma 70 száza-
lék c-s ez jelenleg körülbelül egymil l ió pertgő 
bevételt jövedelmez, ellenben Szeaed város 
bevételei évi 350.000 pengővel csökkentek a 
borfogyasztási adó leszállításával. A forgal-
míadó-részesed^s a fázisadó bevezetése kő-
ve tkeztéhen esett vissza, mert természetesert 
most a forgalmi adót nem Szegeden fizetik, 

hanem a fővárosban, ahol a gvárak vannak, 
szóval ez Szegedre nézve annyit jelent, hogy 
300.000 pengővel csökkent a forgalmiadó-re-
szesedés. 

— Harmad ik nagv tétel á l l l elő a rendőr-
ség államosítása folytán, mert az á l lam csak 
a közbiztonsági szolgálatot vette át. az admi-
nisztratív. közigazgatási rendőri szolgálat — 
kihágások ügve, kézbesítések, stb. — a város 
terhén maradt. Ugv. bogy \ir a hozzájárulás 
amit fizetünk, ma idnem s/ázszázaléki«» u i 
terhet jelent. Ez a teher Szegeden körülbelül 
180.000 pengő. Azonfelül 

á l landóan teberátháritások |s 
történnek. 

Csak egynéhány példát akarok kiragadni a 
legutóbbi években történlek közül. A szegény 
betegek gyógyszerrel való ellátása például 
Szegedre nézve 37.000 pengő többkiadást je-
lent. A legutóbbi évben 26.000 pengő többki-
adás állt elő a tisztiorvosok fizetéséhez való 
ú jonnan elrendelt hozzájárulás következtében. 
Most ebben az évben 50.000 pengővel kell 
hozzájárulni a légvédelemhez. Ezek a tételek 
önmagukban annyit tesznek ki, m in t az egész 
szegcdi pótadó. 

— Nem akarom vilatni ezeknek az intézke-
déseknek helyességét vagy igázságát; csak azt 
akarom megállapítani és arra a konklúzióra 
jutok, hogy 

ha már a város pótadója sa ját el« 
határozásán k ivü l i okokból ma-
gasra szökik fel, ez ne Iegven 
akadálya annak, hogy a város 
házadómentességet nyújthasson 

és ezzel hozzájárul jon az építke-
zés megindításához. 

A m^gas pótadókulcsot csak a gazdasági élet 
fellendítése tudja leszorítani, ami a Város jö-
vedelmét emeli, munkaa lka lmat teremt és a 
munkanélküliséget csökkenti. Én mélv tisz-

telettel fordulok a miniszter úrhoz és kérem, 
ebben az irányban is intézkedjék, hogy a vi-

déki városokban végre megindulhasson és 
meg is indul jon az építkezés. Rcmálem azon-
felül, hogy a kereskedelemügyi miniszter ur, 
ha határozott számú, egészségügyi okokból 
okvetlenül szükséges lakás, kislakás építésé-
ről lesz szó. ezeknek az építkezéseknek fon-
tosságára való tekintettel bizonyos mennyisé-
gű építőanyagra — cementre, vasra és más 
anyagokra, amelyeket m i n d Budapestről kell 
lehozni — bizonyos szállítási kedvezményt is 
engedélyez. Beszédem befejezése előtt még 
egy kérésem van. A városrendezési törvény-
javaslat határozmányai csak városokra, kivé-
teles esetekben is községekre vonatkoznak, 
rtyitvahagvja azonban a javaslat a nagy föld-
birtokkal rendelkező városoknál a tanyai kör-
zet kérdésének rendezését, amely tanyai kör-
zetek közigazgatásilag, területileg a városhoz 
tartoznak, azonban sem városnak, sem köz-
ségnek riem nevezhetők, pedig a tanyák ré-
s/érc silrsősen végre kell ha j tan i a rendezést. 
Erre különben voltam bátor má r felhívni a 
minisztérium és a kormánv figyelmét. Ezt a 
rendezést végre kellene ha i tan i szociális, 

egészségügyi és gazdasági okokból. Kérem a 
kormányt, hogv ezzel a kérdéssel is sürgősen 
méltóztassék foglalkozni és errevonalkozóan 
is egy törvényjavaslattal méltóztassék a Ház 
elé jönn i . (Helyeslés cs taps.) 

HOSI HALOTTAK — 
. 20. ÉWEL 

A VILÁGHÁBORÚ UTÁN... 
(A Délmagyarország munkatársától . ) A vi-

lágháború befejezése után történt, hogy Sze-
geden is statisztika készült a hősi halottakról. 
Az akkori összeszámlálás szerint nyolcezer a 
szegedi hősi halottak száma. Nemrégiben a 
Délmagyarország mulatott rá arra, hogv pon-
tosan ném lehet megállapitani , mennyi Sze-
ged hősi halolt ja, mert az erre vonatkozó 
nyilvántartás az idők folyamán elkallódott, 
pontos névsor seholsem áll rendelkezésre. E£y-
időben ugv próbálták összeállítani a névsort, 
hogy a hősi halottak hozzátartozóit jelentke-
zésre hívták fel, de utóbb kitűnt , hogv szá-
mosan nem jelentkeztek, mire az adatgyűjtés-
nek ezt a módjá t később abba is hagyták. A 
katonai irodák irattárából azután megközelítő 
pontossággal igyekeztek összeállítani Szeged 
hősi halottainak névsorát. 

Évek során aztán folytonosan bővült a hő-
si halottak szegedi névsora. Állandóan folya-
matban vannak a holttányilvánítási el járások; 
hetenkint előfordul, hogv több holttánvilvá-
nílást mond ki a szegedi biróság a vi lágháború 
eltűntjeinek családia és hozzátartozók kérel-
mére. Hozzávetőleges számítás szerint az el-
múl t tíz év alatt legalább 

ötszáz ho l t tány ihán i tás történ*, 

ennyivel növekedett ezután Szeged hősi líalott-
iaínak száma. 

Nemrégiben három holttányi lvánitás történt. 
B ö d e L a i o s nemsokkal a mozgósítás után vo-
nult be katonának a 46-os gyalogezredhez. 
Előbb az orosz fronton harcolt, ma i d 1915 
májusától kezdve az olasz fronton vett részt a 
snlyos harcokban. 20 esztendővel ezelőtt lát-
ták ulol iára a bajtársai, amikor mósndmaga-
val iárőrbe ment a hegvek közé. Bödc Lajos 
a felderítő útról soha többé nem tért vissza, 
sem életjelt nem adott magáról . 

Husz esztendeig várták haza, 

l iát l ia mégis megiön. Husz év utón elfő ívott 
a reménv. nemrég édesapja kérte f iának holt-
tányíKánitását . 

— Tesvenek hivatalosan ís ponlot a f jnm 
if iu élete után. — írta V ^ - á n v á h a n i d ^ b b 
B ő d e Lajos. i f iu Bőde Laíos neve 9.0 év 
után belekerült a hősi halottak névsorába. 

Éav másik cselben 20 év után nvi lvánitották 

hősi halottá M á t é Jánost. 21 éves volt, ami-
kor a mozgósítás első napja iban bevonult ka-
tonának a negyvenhatosokhoz. Itt ismerke-
dett össze Bőde Lajossal, együtt mentek ki az 
orosz frontra. Azután következett az olasz 
harctér és a két bajtárs az Isonzónál együtt 
mént járőrbe, önként jelentkeztek a veszélyes 
szolgálatra: Bőde Lajos és Máté János, 

a két barát, 

a két hajtárs. Együtt indultak el és egyikük 
sem tért többé vissza. Most őt is hősi halottá 
nyilvánították. A két barát neve egymás mel-
lé került 20 év mú lva a hősi halottak névso-
rában. 

A harmad ik u j hősi halo l l : F e k e t e Imre. 
ő is a mozgósítás hónap iában vonult be az 
ötös honvédekhez. Szegedről az északi harc-
térre került, Przemysl várához vezényelték. 
1015 március 22-én elesett 

Przemysl 

és Fek'e.te Imre orosz fogságba leerült soKeztf 
bajtársával együtt. Ugyanaz év karácsonván 
irta az utolsó levelét, valahonnan belső Szi-
bériából. Többé nem adott életiclt magáról 
Kutattak utána, de uexn akadtak a nvomára, 
Fekete Imre ötös honvéd nyomtalanul eltűnt 
Szibériában, hadifogolvtársaí sem tudtak róla 
felvilágosítást adni. Most azután őzvegve fel-
adta a reménvt, hogv viszontláthassa fériét. A 
hollliánvilvánitás. megtörtént: Fekete Imrével 
is kibővült a szegedi hősi halottak fekete név-
sora. 

Huszésegvnehány evvel a vi lágháború utair 
még egyre bővül, szaporodik ez a névsor . . . 

H . M. 

A Szrtvmazon fekvő 
Pörzsölt-féle 1 holdas szőlő 
3 szobás villával és megfelelő eazdasácri felsze-

reléssel eeyütt április hó 7-én délelőtt fél 10 órai-

kor a Járásbíróságon (földsrint 10. aitó) önkéntes 

árverésre kerW. 5000 r>en<?őn alu' nem eladó. A 

vi'la müut mai'ett, autóbuszmegálló és a vasút-

állomás közegben fekszik. Érdeklődni lehet az 

Ujszegedi Tan'tóképzöbín, vagy dr. FRÁTER 

7r>LTAN üzyvédnéL 


